
GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 17" REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCOPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 30 DE MAIO
DE 2017.

ATA N°. 23/2017

Ao trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na Câmara
Municipal de Cornélio Procópío, Estado do Paraná, sob a Presidência do vereador Helvécio
Alves Badaró e secretariado pelo vereador Gilmar José Lavorato. Presentes ainda os
vereadores a seguir elencados: Ananias Antônio Martins Neto, André de Lima, Diones
Carlos de Campos, Edimar Gomes Filho, Fernando Peppes, Ismar da Nóbrega, Luiz
Amâncio, Rafael Alcântara Hannouche, Raphael Sampaio e Sebastião Lucri. Havendo
quorum regimental, a Presidência deu início à sessão com a apresentação das Atas n°. 21 e
22/2017 as quais foram aprovadas por unanimidade de votos com dispensa de leitura pelo
plenário. No expediente, foram lidos o Edital de Audiência Pública referente ao T
Quadrimestre de 2017 e Convite da UTFPR de transmissão de cargo de diretor-geral. Na
Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS VOTAÇÃO ÚNICA: Projeto
de Decreto Legislativo 003/2017 - Mesa Diretora que autoriza a Câmara Municipal de
Cornélio Procópio a doar o veículo Voyage - Placa ARB2663 ao Executivo Municipal,
aprovado^ por unanimidade de votos em votação única. PROJETOS EM PRIMEIRA
VOTAÇÃO: Projeto de Lei Complementar 001/2017 - Raphael Sampaio e Fernando
Peppes que acrescenta dispositivo legal para aprovação de loteamentos abertos e fechados
na Lei Complementar 089/08 que dispõe sobre parcelamento e o desmembramento do solo
para fins urbanos e dá outras providências para determinar a previsão de implantação de
ciclovias e calçadas ecológicas nos novos loteamentos, o qual foi retirado de pauta. Projeto
de Lei Complementar 002/2017 - Executivo Municipal que institui a lei geral municipal
da microempresa, empresa de pequeno porte e dá outras providências, para o qual foi pedido
vistas pelo vereador Diones para rediscussão com órgãos comerciais. Projeto de Lei
Complementar 002/2017 — Rafael Hannouche que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso
de lâmpadas de LED na iluminação de vias públicas e loteamento e condomínios urbanos,
também retirado de pauta. Projeto de Lei 009/2017 - Raphael Sampaio e Fernando
Peppes que estabelece a adoção de métodos construtivos sustentáveis na construção de
prédios públicos, também retirado de pauta. Projeto de Lei 011/2017 - Raphael Sampaio
e Fernando Peppes que institui o programa permanente de incentivo à leitura e a semana
municipal de incentivo à leitura, retirado de pauta. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO:
Projeto de Lei Complementar 003/2017 - Executivo Municipal que institui zonas
especiais de interesse social no território do município de Cornélio Procópio e dá outras
providências. Projeto de Lei Complementar 003/2017 — Raphael Sampaio e Ananias
Martins Neto que institui no âmbito do município de Cornélio Procópio, o programa cidade
com grama e dá outras providências. Projeto de Lei 012/2017 - Luiz Carlos Amâncio que
altera Lei 11 1/2013 sobre Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Todos os projetos foram
apresentados e encaminhados às Comissões e Assessoria Jurídica para elaboração de pareceres.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Protocolo 177/17 - Fernando Peppes e Raphael Sampaio que
solicita informações sobre Conselho Municipal e Fundo de Meio Ambiente, aprovado por
unanimidade de votos em votação única. REOUERIMENTOS: Protocolo 178/17 - Fernando
Peppes e Raphael Sampaio que requer ofício à Sanepar com o objetivo de verificar repasses ao
Conselho/Fundo Municipal de Meio Ambiente, aprovado por unanimidade de votos em votação
única. Protocolo 179/17 — Raphael Sampaio e Fernando Peppes que requer a criação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, aprovado por unanimidade de votos em votação única.
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INDICAÇÕES: Protocolo 180/17 — Raphael Sampaio e Fernando Peppes que indica
iluminação no trevo da BR-369 com a estrada que vai para o Distrito de Congonhas e
sinalização refletiva na pista até o distrito. Protocolo 181/17 - Luiz Amâncio, Sebastião
Lucri e Fernando Peppes que reiteram indicação para recuperação do asfalto da Rua
Calêndulas. Protocolo 182/17 — Luiz Amâncio, Sebastião Lucri e Fernando Peppes que
indica recuperação do asfalto da Rua das Malvas. Protocolo 183/17 - Luiz Carlos Amâncio
que indica serviços de internei no Terminal Rodoviário. Todas as indicações foram enviadas ao
Executivo Municipal para serem tomadas as devidas providências. Nada mais havendo a tratar, a
Presidência encerrou a presente reunião da qual se lavrou esta ata, e que segue aprovada e
assinada, nesta oportunidade, e taml^m nos moldes regimentais (artigo 147, § 3° do
Regimento Interno). ************************* ******
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